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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z  
pópn. zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pópn. zm.) 
uchwala się, co następuje:

RozdziaE I
Ustalenia ogólne

§1. 1. ｧZmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Serbinowska - MEynarska 
IIｦ｠ zwana dalej planem ｠ to ustalenia niniejszej 
uchwaEy oraz rysunku planu wykonanego na mapie 
sytuacyjno-wysoko[ciowej w skali 1:1000, będące-
go integralną czę[cią planu ｠ stanowiącego zaEącz-
nik nr 1 do niniejszej uchwaEy.

2. Granice obszaru objętego planem pokry-
wają się z granicami ustalonymi w uchwale Nr 
XLVI/662/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 
marca 2010 r. w sprawie przystąpieniu do sporzą-
dzenia ｧZmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Serbinowska - MEynarska IIｦ i 
przedstawione zostaEy graficznie na rysunku planu.

§2. Ilekroć w dalszej czę[ci niniejszej uchwaEy jest 
mowa o:

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia za-
warte w niniejszej uchwale oraz na rysunku planu, 
odnoszące się do obszaru, o którym mowa w §1 
ust. 2,

2) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć rysu-
nek planu, wykonany na mapie sytuacyjno-wysoko-
[ciowej w skali 1:1000, stanowiący zaEącznik nr 1 
do niniejszej uchwaEy,

3) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych 
zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem 
literowym,

4) dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 
dziaEkę budowlaną, o której mowa w przepisach 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym,

5) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym terenie,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 
rozumieć inne nir podstawowe rodzaje przeznaczeG, 
które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 

podstawowe, wg proporcji ustalonych w dalszych 
przepisach niniejszej uchwaEy,

7) wskapniku intensywno[ci zabudowy - nalery 
przez to rozumieć wielko[ć powierzchni zabudowy 
wszystkich budynków do powierzchni dziaEki bu-
dowlanej, na której lokalizowana jest zabudowa,

8) osi widokowej - nalery przez to rozumieć linię, 
wzdEur której poruszający się obserwator ma morli-
wo[ć staEego obserwowania dominanty kompozycji 
przestrzennej,

9) dominancie kompozycji przestrzennej - nale-
ry przez to rozumieć budowlę, czę[ć budynku lub 
obiektu budowlanego, wyrórniającą się wysoko[cią 
i formą architektoniczną w stosunku do otoczenia, 
która koncentruje uwagę obserwatorów,

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię, wyznaczoną na rysunku planu, 
która okre[la nieprzekraczalną granicę sytuowania 
[cian budynków w stosunku do pasa drogowego, 
przy czym mogą być usytuowane przed nieprze-
kraczalną linią zabudowy: balkony, wykusze i ze-
wnętrzne schody o wysięgu (gEęboko[ci) nie prze-
kraczającej 1,50 m,

11) powierzchni terenu biologicznie czynnej - na-
lery przez to rozumieć grunt z nawierzchnią ziemną 
urządzoną w sposób zapewniający naturalną wege-
tację, a takre 50% powierzchni tarasów i stropoda-
chów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak nir 10 
m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie,

12) uciąrliwo[ci - nalery przez to rozumieć od-
dziaEywanie powodujące przekraczanie standardów 
jakosci [rodowiska okre[lonych w przepisach od-
rębnych poza terenem, do którego inwestor posiada 
tytuE prawny,

13) przepisach odrębnych - nalery przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

§3. 1. Przedmiotem ustaleG planu są:
1) teren rozmieszczenia obiektów handlowych o 

powierzchni sprzedary powyrej 2.000 m2 ｠ ozna-
czony na rysunku planu symbolem UC,

2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania,

3) zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego,

4) zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego,

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej,

6) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
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wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy,

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalone na 
podstawie odrębnych przepisów,

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu,

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej,

10) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów,

11) stawka procentowa, na podstawie której 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 
717 z pópn. zm.).

2. Plan nie ustala:
1) wymagaG wynikających z potrzeb ksztaEtowa-

nia przestrzeni publicznych,
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 
mas ziemnych,

3) szczegóEowych zasad i warunków scalania i po-
dziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejscowym,

4) zakazu budowy,
- z uwagi na niewystępowanie ww. zagadnieG na 

obszarze będącym przedmiotem planu.
3. Na terenie, o którym mowa w ust.1 pkt 1 usta-

la się przeznaczenie podstawowe oraz dopuszczal-
ne, a takre warunki ich stosowania.

4. Teren, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 zostaE 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych 
zasadach zagospodarowania.

§4. Do czasu zainwestowania terenu, o którym 
mowa w §3 ust. 1 pkt 1, wedEug zasad ustalonych 
w niniejszej uchwale ustala się morliwo[ć jego tym-
czasowego urytkowania w dotychczasowy sposób.

RozdziaE II
Ustalenia szczegóEowe

§5. 1. Ustala się teren rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedary powyrej 
2.000 m2 - oznaczony na rysunku planu symbolem 
UC.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) nieprzekraczalną linię zabudowy dla wszystkich 

budynków, wyznaczoną na rysunku planu,
2) wskapnik intensywno[ci zabudowy w wysoko-

[ci maksymalnie 0,75,
3) obowiązek zachowania powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej o wielko[ci nie mniejszej nir 25% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

4) maksymalną wysoko[ć projektowanych budyn-
ków, liczoną od poziomu terenu do najwyrszego 
punktu dachu, która wynosi 16 m, z zastrzereniem 
pkt 5,

5) dopuszcza się punktowe przewyrszenia usta-
lonej w pkt 4 maksymalnej wysoko[ci projektowa-
nych budynków o wyrsze czę[ci budynku w postaci 
dominant kompozycji przestrzennej lub o konstruk-
cje reklamowe, z zastrzereniem jednak, re nie mogą 
one przekraczać wysoko[ci 25 m, liczonej od pozio-
mu terenu do najwyrszego punktu dominanty kom-
pozycji przestrzennej lub konstrukcji reklamowej,

6) obowiązek lokalizacji dominanty kompozycji 
przestrzennej ｠ na zamknięciu osi widokowej ｠ 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

7) minimalną ilo[ć kondygnacji nadziemnych pro-
jektowanych budynków - dwie kondygnacje, przy 
czym do kondygnacji tych nie wlicza się przestrzeni 
parkingowych,

8) morliwo[ć sytuowania budynków z dachami 
pEaskimi, z niezbędnymi spadkami technologiczny-
mi,

9) dopuszcza się morliwo[ć sytuowania budyn-
ków z dachami stromymi bądp innymi, opracowany-
mi wg indywidualnej koncepcji architektonicznej dla 
podniesienia walorów architektonicznych poszcze-
gólnych obiektów, ich czę[ci lub zespoEów,

10) obowiązek ksztaEtowania elewacji projekto-
wanych obiektów ze szczególną dbaEo[cią o rozwią-
zania architektoniczne, przy zastosowaniu trady-
cyjnych materiaEów budowlanych, z wykluczeniem 
wyrobów prefabrykowanych, stalowych pEyt war-
stwowych, itp.,

11) obsEugę komunikacyjną terenu z istniejących 
i projektowanych dróg, wyznaczonych w ｧMiej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
Serbinowska - MEynarska IIｦ, przyjętym uchwaEą Nr 
VI/74/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 
2007r. w sprawie ｧMiejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Serbinowska - MEynarska 
IIｦ (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 66, poz. 1728), tj:

a) z istniejącej drogi publicznej (ul. Serbinowskiej), 
oznaczonej na rysunku ｧMiejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Serbinowska-MEynar-
ska IIｦ symbolem 1KDL,

b) z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej 
na rysunku ｧMiejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Serbinowska-MEynarska IIｦ symbo-
lem KDW,

12) dopuszcza się morliwo[ć wykonania zjazdów 
z istniejących dróg publicznych (odpowiednio al. 
Wojska Polskiego i ul. MEynarskiej), oznaczonych 
na rysunku ｧMiejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Serbinowska-MEynarska IIｦ symbo-
lami ｠ odpowiednio ｠ KDZ oraz 2KDL,

13) budowa zjazdów z dróg publicznych oraz z 
drogi wewnętrznej jak równier związana z tym prze-
budowa istniejących ukEadów drogowych wymaga 
zgody zarządcy drogi oraz powinna być wykonana 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-
sami oraz zgodnie z warunkami okre[lonymi przez 
zarządcę drogi,

14) obowiązek zapewnienia wystarczającej ilo[ci 
miejsc postojowych dla potrzeb obsEugi projektowa-
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nych inwestycji na terenie wEasnym dziaEki budow-
lanej, w ilo[ci min. jednego miejsca postojowego 
na karde 50 m2 powierzchni urytkowej budynku 
(do ww. powierzchni urytkowej nie wlicza się po-
wierzchni urytkowej parkingów zlokalizowanych w 
budynku),

15) obowiązek wyznaczenia na terenie wEasnej 
dziaEki budowlanej:

a) doj[ć i dojazdów do projektowanych budyn-
ków,

b) zespoEów parkingów wbudowanych wewnątrz 
projektowanych budynków, przy czym nie dopusz-
cza się realizacji miejsc parkingowych na dachach 
budynków,

c) wystarczającej ilo[ci miejsc postojowych dla 
samochodów dostawczych,

d) wystarczającej powierzchni manewrowej, nie-
zbędnej dla prowadzenia dostaw i rozEadunku towa-
ru,

e) miejsc magazynowania odpadów,
16) teren poza nieprzekraczalnymi liniami zabu-

dowy nalery przeznaczyć wyEącznie pod zieleG, po-
jedyncze miejsca postojowe, doj[cia, dojazdy lub 
urządzenia infrastruktury technicznej,

17) morliwo[ć lokalizacji zabudowy, o której 
mowa w ust. 1 na dziaEkach posiadających dostęp 
do drogi publicznej lub wydzielonej drogi wewnętrz-
nej, o powierzchni minimum 5000 m2 karda, o sze-
roko[ci frontu dziaEki minimum 40 m karda oraz o 
kącie poEorenia bocznych granic dziaEek w stosunku 
do pasa drogowego 90o, z zastrzereniem pkt. 18,

18) w wyjątkowych sytuacjach, wynikających z 
aktualnej struktury wEasno[ciowej gruntów dopusz-
cza się stosowanie odstępstw w zakresie ustalone-
go w pkt 17 kąta poEorenia bocznych granic dziaEek 
w stosunku do pasa drogowego, z zastrzereniem, ir 
kąt nowoprojektowanych granic dziaEek w stosunku 
do pasa drogowego nie more być mniejszy nir 80o,

19) zaopatrzenie w wodę - z miejskiej sieci wodo-
ciągowej, poprzez przyEącze wody, na warunkach 
okre[lonych przez zarządcę sieci wodociągowej,

20) odprowadzenie [cieków bytowych ｠ do miej-
skiej sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez przyEącze 
kanalizacyjne, na warunkach okre[lonych przez za-
rządcę sieci kanalizacyjnej,

21) odprowadzenie [cieków przemysEowych ｠ po 
ich podczyszczeniu do wymaganych prawem para-
metrów ｠ do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, 
poprzez przyEącze kanalizacyjne, na warunkach 
okre[lonych przez zarządcę sieci kanalizacyjnej,

22) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych z dachów - do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej, poprzez przyEącze kanalizacyjne, na 
warunkach okre[lonych przez zarządcę sieci kana-
lizacyjnej,

23) odprowadzenie [cieków opadowych i roztopo-
wych z placów, parkingów i powierzchni utwardzo-
nych ｠ po ich podczyszczeniu (separatory substan-
cji ropopochodnych, osadniki, itp.) do poziomów 
okre[lonych w przepisach odrębnych - do miejskiej 

sieci kanalizacji deszczowej, poprzez przyEącze ka-
nalizacyjne, na warunkach okre[lonych przez za-
rządcę sieci kanalizacyjnej,

24) dopuszcza się rozprowadzenie niezanieczysz-
czonych wód opadowych lub roztopowych po po-
wierzchni biologicznie czynnej dziaEki budowlanej, 
pod warunkiem, ir wody opadowe lub roztopowe 
nie będą zalewaEy lub podtapiaEy terenów sąsied-
nich,

25) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istnie-
jącej sieci elektroenergetycznej, poprzez przyEącze 
energetyczne, na warunkach okre[lonych przez za-
rządcę sieci energetycznej,

26) morliwo[ć lokalizacji stacji transformatorowej 
w przypadku zaistnienia zwiększonego zapotrzebo-
wania na energię elektryczną; dopuszcza się budo-
wę stacji wbudowanych w obiekty kubaturowe,

27) wymóg wyposarenia terenu w sieci i przyEą-
cza infrastruktury technicznej, niezbędne dla prawi-
dEowego funkcjonowania terenu,

28) obowiązek dostosowania ｠ na etapie projek-
tu budowlanego - parametrów technicznych sieci i 
urządzeG do morliwo[ci obsEugi wszystkich projek-
towanych obiektów budowlanych,

29) zaopatrzenia w ciepEo ｠ zgodnie z zasadą sto-
sowania proekologicznych systemów ogrzewania, 
tzn. z no[ników niepowodujących nadmiernej ｧni-
skiej emisji PM10ｦ (np. podEączanie do miejskiej sie-
ci ciepEowniczej, stosowanie kotEów gazowych lub 
olejowych, wykorzystanie energii elektrycznej bądp 
energii ze pródeE odnawialnych, itp.),

30) w przypadku zaopatrzenia w ciepEo z miejskiej 
sieci ciepEowniczej - obowiązek umieszczenia ruro-
ciągu pod powierzchnią terenu,

31) zagospodarowanie odpadów - w sposób zor-
ganizowany (magazynowanie w pojemnikach z za-
stosowaniem segregacji odpadów i ich wywóz w 
sposób zorganizowany przez wyspecjalizowane jed-
nostki do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania), 
zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpa-
dami dla miasta Kalisza oraz przepisami odrębnymi.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
następujące zakazy:

1) lokalizowania obiektów i urządzeG oraz prowa-
dzenia dziaEalno[ci gospodarczej mogącej powodo-
wać przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, 
okre[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem, 
do którego inwestor posiada tytuE prawny,

2) wprowadzania [cieków opadowych lub rozto-
powych do wód powierzchniowych i do ziemi,

3) stosowania indywidualnych rozwiązaG w zakre-
sie oczyszczalni [cieków,

4) lokalizowania obiektów budowlanych z paleni-
skami na paliwa nieekologiczne,

5) lokalizowania obiektów budowlanych o wyso-
ko[ci 50 m i wyrszych, nad poziomem terenu,

6) budowy nowych napowietrznych linii energe-
tycznych,

7) lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, w rozumieniu 
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przepisów ustawy z dnia 3 papdziernika 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o [rodowisku i jego ochro-
nie, udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska 
oraz o ocenach oddziaEywania na [rodowisko, za 
wyjątkiem inwestycji celu publicznego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
następujące obowiązki:

1) obowiązek wykonania badaG geologicznych i 
geotechnicznych przy lokalizowaniu obiektów z racji 
występowania gruntów nasypowych (teren dawne-
go wyrobiska),

2) uzgodnienia lokalizacji projektowanych obiek-
tów budowlanych w pobliru istniejących sieci i urzą-
dzeG infrastruktury technicznej z ich zarządcami,

3) rozwiązania występujących kolizji projektowa-
nych obiektów budowlanych z istniejącymi sieciami 
i urządzeniami infrastruktury technicznej, na zasa-
dach okre[lonych w obowiązujących przepisach 
prawa i w uzgodnieniu z zarządcami infrastruktury 
technicznej,

4) realizowania - w ramach wyznaczonej w planie 
powierzchni terenu biologicznie czynnej ｠ terenów 
zieleni, zgodnie ze sztuką jej urządzenia, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem uksztaEtowania i rozplano-
wania zieleni wysokiej i niskiej,

5) wywiezienia nadmiaru mas ziemnych powsta-
Eych w procesie budowy obiektów na miejsce wska-
zane przez Prezydenta Miasta Kalisza,

6) zgEoszenia wEa[ciwemu organowi wszelkich 
znalezisk posiadających cechy zabytku, odnalezio-
nych przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie 
budowy i jednocze[nie zabezpieczenia odkrytego 
przedmiotu, a takre wstrzymania wszelkich robót 
mogących go uszkodzić lub zniszczyć,

7) zapewnienia odpowiednich warunków dla osób 
z dysfunkcją ruchu w realizowanych budynkach i w 
ich otoczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi,

8) w przypadku budowy ogrodzeG od strony dróg 
publicznych obowiązek stosowania tradycyjnych 
materiaEów budowlanych typu cegEa, elementy me-
talowe, itp. z wykluczeniem ogrodzeG z prefabryka-
tów betonowych.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 
się przeznaczenie dopuszczalne ｠ lokalizację usEug z 
zakresu administracji, bankowo[ci, zdrowia, gastro-
nomii, kultury, o[wiaty, sportu, rekreacji, turystki i 
handlu detalicznego, których udziaE nie more prze-
kroczyć 40% powierzchni terenu.

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza 
się morliwo[ć realizacji urządzeG i obiektów plene-
rowych, typu: place zabaw, obiekty maEej architek-
tury, wiaty i altany oraz dróg wewnętrznych, sieci 
i urządzenia infrastruktury technicznej - dla potrzeb 
przeznaczenia podstawowego terenu.

7. Ustala się, re obiekty budowlane, o których 
mowa w ust. 5 i 6 muszą nawiązywać architektu-
rą i wyglądem do architektury i wyglądu budynków 
realizowanych w ramach przeznaczenia podstawo-
wego terenu.

RozdziaE III
Ustalenia koGcowe

§6. ZaEącznikami do niniejszej uchwaEy są:
1) rysunek planu, stanowiący zaEącznik nr 1 do 

niniejszej uchwaEy,
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu, stanowiące zaEącz-
nik nr 2 do niniejszej uchwaEy,

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych miasta 
oraz zasad ich finansowania, stanowiące zaEącznik 
nr 3 do niniejszej uchwaEy.

§7. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, dla terenu objętego ustaleniami 
planu ustala się stawkę procentową, na podstawie 
której ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 tej ustawy, w wysoko[ci 30%.

§8. Dla terenu objętego ustaleniami planu tracą 
moc obowiązującą ustalenia ｧMiejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Serbinowska - 
MEynarska IIｦ ｠ przyjętego uchwaEą Nr VI/74/2007 
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku 
w sprawie ｧMiejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Serbinowska - MEynarska IIｦ (Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. Nr 66, poz. 1728).

§9. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Prezydentowi Miasta Kalisza.

§10. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Kalisza
(-) Adela PrzybyE
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.)
Rada Miejska Kalisza rozstrzyga, co następuje:

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr LV/747/2010

Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 30 wrze[nia 2010 r.

w sprawie ｧZmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Serbinowska ｠ MEynarska IIｦ  

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 PKT 14 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 ROKU O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 233  – 68 –  Poz. 4366  
 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/747/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 r.  

w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Serbinowska – Młynarska II”  
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 17 pkt 14ustawy z dnia 27 marca 2003 

roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Na  podstawie  art.  20  ust.  1 ustawy  z dnia  27  marca  2003  roku  o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska Kalisza rozstrzyga, co następuje:              Lp.             Data wpływu uwagi              Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi   Uwaga dotyczy   Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Kalisza              1    2    3    4    5   1               01.09.10r.              Rada Osiedla XXV‐Lecia Rada Osiedla Widok Rada Osiedla Kaliniec   Paraliżu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowań ulic Polna‐Młynarska, Serbinowska ‐ Młynarska, Serbinowska ‐ aleja Wojska Polskiego; Dodatkowego hałasu oraz zanieczyszczenia środowiska, wzmożonego ruchu komunikacyjnego, przesłonięcie panoramy miasta;             
            nie uwzględniona             

 2               01.09.10r.              Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ul. Górnośląska 69A              Zmiany wysokości zabudowy z 12 do 16 m z przewyższeniami do 25 m; zmiany współczynnika zabudowy z 0,6 do 0,75; umożliwienia budowy obiektów wiekopowierzch. powyżej 2000 m2 powierzchni sprzedaży;             
            nie uwzględniona             

Procedury sporządzania zmiany mpzp oraz dokumentów towarzyszących: 1. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp nie zostało podane przez PMK do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Kaliszu tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu,             
            nie uwzględniona             

2. W dokumentacji prac planistycznych brak jest dowodu, że PMK obwieścił przystąpienie do sporządzenia zmiany planu,                          nie uwzględniona             3. W dokumentacji prac planistycznych brak jest dowodu, że PMK obwieścił wyłożenie projektu do publicznego wglądu,                          nie uwzględniona             4. PMK nie zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do zmiany planu Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,                          nie uwzględniona             5. PMK nie zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do zmiany planu Komendanta Głównego Straży Granicznej,                          j.w.             6. W zbiorze wniosków stanowiącym załącznik do wykazu wniosków dot. zmiany planu brak wskazanego w informacji Delegatury WUOZ załącznika wskazującego tereny i obiekty wpisane do rejestru zabytków,             
            nie uwzględniona             

7. Na etapie opracowywania projektu nie sporządzono prognozy komunikacyjnej,                          j.w.             8. Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany planu nie została opracowana przez rzeczoznawcę majątkowego,                          j.w.             9. W publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku nie zamieszczono danych o wydanym postanowieniu PPIS z dn. 6.07.2010r. oraz postanowieniu RDOŚ z dnia 5.07.2010r. wykaz nie zawiera rubryki danych o opiniach wyd. na podst. art. 54 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, brak danych o prognozie oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany planu po jej zmianie związanej z uwagami RDOŚ z 5.07.2010r.             

            nie uwzględniona             

Brak opracowania ekofizjograficznego podstawowego, brak informacji o tym opracowaniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku,               
 W dokumentacji prac planistycznych brak wykazu materiałów planistycznych sporządzonych na podstawie przepisów odrębnych,               10. PMK wyłożył projekt zmiany planu przed uzyskaniem opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,                           j.w.             

 3               03.09.10r.              „Społem” PSS w Kaliszu ul. św. Stanisława 2; P.H. „OLIWKA” Ewa Kucza ul. Górnośląska 76a Kalisz; Firma Handlowo‐Usługowa MAX Mariusz Kornacki ul. Krucza 4/26, Kalisz; „SPORT‐CENTRUM” Michał Szymański ul. Młynarska 71, Kalisz; „JULIA” Ewa Mlaś ul. Młynarska 87, Kalisz; Beata Czekaniak ul. Górnośląska 76A; Piotr Czekaniak ul. Górnośląska 76A; Lusek Bogusława Wolica 89/1; Kochaniec Wiesława ul. Widok 97/84, Kalisz; ul. Kanonicka ½, Kalisz; Agata Gruszka ul. Braci Niemojowskich 51b, Kalisz; Bożena Gruszka ul. Górnoślaska 69/14 Kalisz; Kasprzak Marcin ul. Piskorzewska 14/10, Kalisz; Krystyna Biszewska ul. H. Sawickiej 50/9, Kalisz; Liliana Krzywik al. Wojska Polskiego 60/30, Kalisz; Łobrzyński W. Kalisz, ul. Warszawska 22/8; Agnieszka Stęplowska, Kalisz ul. Widok 101/88; Anna Woźniak, Kalisz ul. Dobrzecka 50/4; Marta Kubiak, Kalisz ul. Podmiejska 3/32; Angelika Czerniak, Kalisz ul. Górnośląska 6/19; Kubiak Eligiusz, Kalisz ul. H. Sawickiej 29/21; Łukasz Binder, Kalisz ul. Karpacka 43‐47 m 2; Małgorzata Pawłowska, Kalisz al. Wojska Polskiego 130/28; Ewa Gralak, Kalisz ul. Widok 101/52; Mirosława Żyżniewska, Kalisz ul. Widok 93/31; Wiktor Glinkowski, Kalisz ul. Staszica 47/15; Artur Młynarczyk, Kalisz ul. Lipowa 33/2; Kazimierz Śmieciński, Kalisz ul. Serbinowska 12/6; Marcin Jarantowski, Kalisz ul. Chłodna 4; Ewelina Szewczyk, Kalisz ul. Asnyka 12; Zdzisława Mikołajczyk, Kalisz ul. Zgodna 2/35; Aneta Okoń, Kalisz ul. H. Sawickiej 27/17; Maria Kasprzak, Krowica Pusta 10, pow. Kalisz; Marek Rubiński, Kalisz ul. Łódzka 249; Marek Andrzejczuk, Kalisz ul. Serbinowska 16/24; Bielak Adam Żelazków 126; Perskawiec T. Gorzuchy 19; Abramowicz Renata, Kalisz ul. Ostrowska 19/4; Wolniak Małgorzata, Kalisz ul. Lipowa 27A/21; Ernest Dąbrowski, Kalisz ul. Ludowa 4/9; Danuta Magierska, Kalisz ul. Asnyka 19/11; Edward Magierski, Kalisz ul. Asnyka 19/11; Bożena Majchrzak, Kalisz ul. Łódzka 17a/12; Janina Romanowska, Kalisz ul. Baligrodzka 12; Anna Wdowczyk, Pólko 75 62‐800 Kalisz; Elżbieta Kalesińska, 62‐800 Kalisz ul. Polna 35‐45/34; Sośnicka Marzena 62‐800 Kalisz, ul. Podmiejska 2/60; Walas Dorota 62‐800 Kalisz, Stare Miasto 34/1; Sołtysiak 62‐800 Kalisz, ul. Wspólna 6/3; Durska Maria 62‐800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 11/252; Mikuła Zofia 62‐800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 31/2; Wałęsiak Aneta 62‐800 Kalisz ul. Wojciechowskiego 5/33; Marchwicka Kamila 62‐800 Kalisz, ul. Lipowa 18‐22/28; Jadwiga Głębowska 62‐800 Kalisz, ul. Polna 51; Dłon Damian 62‐800 Kalisz, al. Wojska Polskiego 6/12; Herc Monika 62‐800 Kalisz ul. Szpilowskiego 15/63; Pawlak Maria 62‐800 Kalisz al. Wojska Polskiego 51/96; Pentner Janusz 62‐800 Kalisz ul. Górnośląska 37/22; Elżbieta Światkowska 62‐800 Kalisz, ul. Południowa 64/9; Barbara Łyczak 62‐800 Kalisz, ul. Górnośląska 52/5; Eliza Leżańska 62‐800 Kalisz, ul. Ciasna 5/80; Ewa Bień‐Panek 62‐800 Kalisz, ul. stawiszyńska 125; Tomasz Kaczmarek, Adam Kaczmarek, Jadwiga Kaczmarek 62‐800 Kalisz ul. Staszica 50/7; Janina Fodszewska 62‐800 Kalisz ul. Pułaskiego 11/31; Justyna Buakowska 62‐800 Kalisz, ul. Bubnickiego 17‐19/35; Herc Jolanta 62‐800 Kalisz ul. Skarszewska 30; Żaneta Olczak 62‐800 Kalisz ul. Górnośląska 73/2; Patrycja Karasiak ul. Złota 22/22, 62‐800 Kalisz; Kamila Tomaszewska ul. Łódzka 93, 62‐800 Kalisz; Kubiak Ireneusz ul. Serbinowska 31/29 62‐800 Kalisz; Jezierska Iwona ul. Robotnicza 20‐26/19; Bożena Dymek al. Wojska Polskiego 51/69; Michalska Agnieszka al. Wojska Polskiego 51/69 62‐800 Kalisz; Marzena Prymas Godzina ul. Konopnickiej 23/2 62‐800 Kalisz; Aneta Korzeniewska Iwanowice ul. Kościuszki  11. PMK nie uzgodnił projektu z Komendantem Głównym Straży Granicznej,                           j.w.             
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    5a; Kupaj Marta Godziesze ul. Ostrowska 102; Michalski Bartłomiej ul. Pułaskiego 12/11 Kalisz; Bożena Janik Kalisz ul. Częstochowska; Michał Stępkowski Kalisz, ul. Widok 101/88; Paweł Lebioda Kalisz ul. Konopnickiej 29/47; Danuta Janczarek Kalisz al. Wojska Polskiego; Stanisław Paraczyński Mirosława Paraczyńska Kalisz ul. Batorego 5; Dominik Paraczyński Kalisz ul. Pobożnego 74; Jolanta Szejowska Kalisz ul. Łowicka 18A; Sławomir Drobniewski Kalisz ul. Lipowa 6/4; Adam Kajetańczyk Kalisz al. Wojska Polskiego 12/12; Błaszczak Edyta Kalisz ul. Długosza 6/5; Dutkowska Irena Kalisz pl. Kilińskiego 2/21; Elżbieta Duża Kalisz ul. Podmiejska; Słowińska Agnieszka Szałe ul. Porzeczkowa 29; Dorota Gulcz Kalisz ul. Serbinowska 1/35; Marchwacka Hanka Kalisz ul. Sawickiej 14/17; Gawron Maciej Daniszyn 67, 63‐410 Ostrów Wlkp; Barbara Szumska Kalisz ul. Górnośląska 73/69; Przemysław Mąkowski Kalisz ul. Górnośląska 59A/39; Barbara Tomaszewska Kalisz ul. Górnośląska 59A/39; Jolanta Filipczak Kalisz ul. Górnośląska 59A/41; Szkudlarek Błażej Kalisz ul. Górnośląska 76A; Maria Indruszczyk Kalisz ul. Górnośląska 59A/45; Halina Kędzierska Kalisz ul. Asnyka 73/28; Ewa Maciejewska Kalisz ul. Podmiejska 83; Grzegorz Kuświk Kalisz ul. Łysogórska 13; Wałęsiak Barbara Kalisz ul. pobożnego 32/1; Izabela Szczupak Kalisz ul. Asnyka 73/28; Feter Henryka, Feter Stanisław, Feter Magdalena Kalisz ul. Serbinowska 16A/38; Grzelak Anna Kalisz ul. Baligrodzka 7; Kupajczyk Elżbieta ul. Ostrowska 64 62‐872 Godziesze; Chrustek Wioletta Kalisz ul. Sawickiej 32/78; Kaszuba Sabina Kalisz ul. Serbinowska 17/75; Zofia Kużniacka Kalisz ul. H. Sawickiej 27/18; Genowefa Dudek Kalisz ul. Podmiejska 5/12; Zofia Świątczak Kalisz ul. Koszutskiego 7; Maria Mąkowska, Eliza Mąkowska Kalisz, ul. Górnośląska 59A/39; Władysław Szumski Kalisz, ul. Górnośląska 73/69; Małgorzata Szychta Kalisz ul. M. Konopnickiej 27/26; Nowakowska Angelika Kalisz, ul. Narutowicza 4/8; Jerzy Brajer Kalisz, ul. Podmiejska 17/69; Joanna Kowalewska Kalisz, Al. Wojska Polskiego 48/21; Kornacki Mariusz Kalisz ul. Krucza 4/26; Artur Gont Nowe Skalmierzyce ul. Lipowa 12/3; Sabina Bryja Kalisz ul. Podmiejska 17/69; Agnieszka Srodomska Kalisz ul. Ostrowska 53/13; Agnieszka Szmajdzińska Kalisz ul. Karpacka 7; Maria Bruś, Tadeusz Bruś Kalisz ul. Ostrowska 40B; Patrycja Kowalczyk Gozdów 45, 62‐740 Tuliszków; Katarzyna Pracka Kalisz ul. Ostrowska 64/56; Stefania Kruszka Kalisz ul. Staszica 47; Helena Niemiec, Paulina Niemiec, Rafał Niemiec Kalisz ul. św. Michała 36; Iwona Bembel Kalisz ul. św. Michała 36; Alicja Walczak Warszówka 44c, 62‐800 Kalisz; Wysocki Józef al. Wojska Polskiego 82/69; Ewa Kucza Kalisz ul. Sąsiedzka 14; Jolanta Tomaszewska Kalisz ul. Łódzka 93; Chrustek Andrzej Kalisz ul. H. Sawickiej 32/78; Gabriela Chrustek Kalisz ul. Serbinowska 23/15; Anna Zakrocka Kalisz ul. St. Wojciechowskiego 6/20; Ewelina Witczak Kalisz Wał Staromiejski 16/36; Agnieszka Łotyńska Kalisz ul. Ludowa 10/13; Sławomir Antczak Kalisz ul. Sukiennicza 5/1; Justyna Pecolt Kalisz ul. H. Sawickiej 60/9; Marta Pecolt Nawrotkiewicz Kalisz ul. H. Sawickiej 40/11; Krystyna Pecolt Kalisz ul. H. Sawickiej 40/11; Anna Nawrotkiewicz Kalisz ul. Asnyka 50/32; Alina Gogulska Bogusławice 2/16, 62‐831 Korzeniew; Rafał Kozłowski Kalisz ul. Ostrowska 51/22; Małgorzata Bilińska Kalisz ul. Konopnickiej 23/23; Maciaszek Arleta Kalisz ul. Nad Prosną 7;, Maria Łańduch Kalisz ul. Asnyka 63/40; Stanisław Łańduch Kalisz ul. Asnyka 63/40; Agnieszka Kozłowska Kalisz ul. Ostrowska 51/22; Janina Marciniak Miedzianów 8 63‐460 Nowe Skalmierzyce; Dorota Dubielewska ul. Przymiejska 48 63‐400 Ostrów Wielkopolski; Cielaczyk Adam Kalisz ul. Lipowa 18‐22/18; Janusz Nowakowski Kalisz ul. Podmiejska 3/58; Maria Piotrowska Kalisz Al. Wolności 18/4B; Maria Kawka Kalisz ul. Babiogórska 15; Mieczysław Kawka Kalisz ul. Babiogórska 15; Marzena Zasina Kalisz ul. H. Sawickiej 21/82; Grażyna Kucza Kalisz ul. Sąsiedzka 14; Bogdan Zasina Kalisz ul. Podmiejska 34/89; Wawrzyniak Angelika Kalisz ul. Nowy Świat 16A/18; Polowczyk Arkadiusz , Polowczyk Aleksandra Kalisz ul. Serbinowska 18/17; Ilona Paszkowska Kalisz ul. Częstochowska 16/15; Piskorek Józef Kalisz Wał Staromiejski 12/27; Feldfebel Jadwiga Kalisz ul. Asnyka 19/10; Jacek Cieślak Kalisz ul. Lajkonika 2; Dorota Michalska Kalisz ul. Lajkonika 1; Beata Cierniak Kalisz ul. Lipowa 18‐22/18; Adam Cierniak Kalisz ul. Lipowa 18‐22/18; Izabela Wrzos Stobno Godziesze 30; Hanna Bera Kalisz ul. H. Sawickiej 40/9; Teresa Gajzler Kalisz ul. Rajskowska 102; Teresa Garbacz Kalisz al. Wojska Polskiego 60/25; Grażyna Skaruz Kalisz ul. Częstochowska 39B; Olejniczak Janina Kalisz, ul. Ostrowska 53/39; Machowczyk Dorota Kalisz al. Wojska Polskiego 46/38; Izabela Majewska Kalisz ul. M. Konopnickiej 18‐20/12; Joanna Jakubowska Kalisz ul. Poznańska 46/37; Sławomir Przybylski Kalisz ul. Pułaskiego 4/5; Aleksander Świtalski Kalisz al. Wojska Polskiego 26/35; Anna Grudzień Kalisz ul. Poziomkowa 1; Ewa Łożyńska Kalisz ul. Warszawska 62A; Adam Łożyński Kalisz ul. Warszawska 62A; Sabina Gaweł Kalisz ul. Asnyka 17/1; Józefa Klimowicz Kalisz ul. Asnyka 50/20; Jan Klimowicz Kalisz ul. Asnyka 50/20;             

12. W dokumentacji prac planistycznych brak wykazu materiałów sporządzonych na potrzeby projektu.                          j.w.              

   Załącznik nr 3 do uchwały nr LV/747/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Serbinowska – Młynarska II”   
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz zasadach finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Na  podstawie  art.  20  ust.  1 ustawy  z dnia  27  marca  2003  roku  o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm) Rada Miejska Kalisza rozstrzyga, co następuje: 1. Ustalenia zawarte w „Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Serbinowska – Młynarska II” nie kreują żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 2. Nie rozstrzyga się zatem o zasadach finansowania oraz terminach realizacji. 
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UCHWAŁA NR LIX/386/2010 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE 

 z dnia 30 września 2010 r. 
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kępno w wyborach samorządowych 

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm) 
Rada Miejska Kalisza rozstrzyga, co następuje:

1. Ustalenia zawarte w ｧZmianie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Serbinow-

ska ｠ MEynarska IIｦ nie kreują radnych inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy.

2. Nie rozstrzyga się zatem o zasadach finanso-
wania oraz terminach realizacji.

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr LV/747/2010

Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 30 wrze[nia 2010 r.

w sprawie ｧZmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Serbinowska ｠ MEynarska IIｦ  

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 

FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


